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Wegwijzer Stichting Twentse Erven Ro(c)ks! 

WEGWIJZER STICHTING TWENTSE ERVEN ROCKS! 

 

Deze wegwijzer is bedoeld voor de medewerkers en bestuursleden van Stichting Twentse Erven die 

betrokken zijn bij de uitvoering van het project ‘Twentse Erven Ro(c)ks!’. 

 

Het project is een samenwerking tussen Stichting Twentse Erven en ROC van Twente en wordt 

begeleid door Miriam Leferink van Pratensis en Zeeman & de Regt Onderwijskundigen.  

 

BEDOELING VAN HET PROJECT  

Dit project is ontwikkeld in samenwerking met het ROC van Twente.  

Studenten van de opleiding Mediavormgeving krijgen de opdracht om de Twentse ervenkaart op de 

website van Stichting Twentse Erven onder de loep te nemen. Zij gaan op basis van deze ervenkaart 

zelf een ‘jongerenplatform’ ontwikkelen voor jongeren van 16 tot 20 jaar.  

Dóór en vóór jongeren dus.  

 

De stappen die hierbij gevolgd worden zijn de stappen van het leertraject ‘Koning Klant’ van de 

opleiding Mediavormgeving. Derdejaars studenten moeten de vraag van een klant vertalen naar een 

ontwerp en uiteindelijk een concrete mediatoepassing realiseren voor deze klant.  

In dit project is Stichting Twentse Erven dus de klant.  

 

We zullen in deze wegwijzer voor u op een rijtje zetten op welke momenten input wordt verwacht 

vanuit de Stichting Twentse Erven.  

 

We wensen u veel plezier in het samenwerken met studenten van ROC Twente en hopen op mooie 

mediatoepassingen voor de Twentse ervenkaart van de stichting. Op deze manier kunnen de waarden 

van dit erfgoed op een eigentijdse manier overgedragen worden aan een nieuwe generatie.  

 

 

Marieke Zeeman & Annemarie de Regt  

www.zeemanderegt.nl  

 

 

  

http://www.zeemanderegt.nl/


2 
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1 TWENTSE ERVEN SELECTEREN VOOR BEZOEK VAN STUDENTEN  

Allereerst is het van belang dat de stichting inventariseert welke eigenaren van Twentse erven die op 

de ervenkaart staan het interessant vinden om deel te nemen aan dit project. Studenten zullen in hun 

onderzoek naar informatie en verhalen over Twentse erven ook graag een Twents erf bezoeken.  

 

➢ Welke erven willen zich hiervoor aanmelden?  

➢ Het gaat om 3 groepjes studenten. Dus we zoeken 3 verschillende erven die één groepje 

ontvangen.  

 

Planning: uiterlijk 5 oktober duidelijkheid over welke Twentse erven bezocht kunnen worden door 

studenten in de tweede helft van november.  

 

2 BRIEFING AAN STUDENTEN OP ROC VAN TWENTE  

Het traject ‘Koning Klant’ begint met een briefing van de klant aan de studenten. Wat is de vraag van 

de klant aan de studenten?  

 

➢ De volgende vraag vanuit de stichting staat centraal:  

Hoe kan de Twentse ervenkaart op de website van Stichting Twentse Erven zichtbaar 

gemaakt worden voor jongeren van 16-20 jaar?  

➢ U laat zich bevragen door de studenten op deze vraag.  

Zij moeten leren om vragen te stellen aan de klant om zo hun opdracht duidelijk te krijgen.  

➢ Ter ondersteuning kunt u zelf ook vragen stellen aan de studenten: 

- Wie is bekend met een Twents erf? Wat weten hier jullie al over? 

- Waarom denken jullie dat de huidige digitale ervenkaart is gemaakt? 

- Wat kun je vertellen over jullie vakgebied? Wat is/wordt jullie expertise? 

- Welke nieuwe vormen zien jullie voor je om dit Twentse erfgoed beter zichtbaar te maken 

voor jongeren?  

➢ Spreek binnen het bestuur onderling met elkaar af wie voor de studenten bereikbaar is tijdens 

hun onderzoek. Wie kunnen ze bellen? En wanneer? Tijdens de briefing kunt u de studenten 

vertellen wie ze kunnen benaderen bij vragen.  

 

Planning: op 2 november 2021 vindt de briefing van het bestuur aan de studenten plaats.  

Locatie: ROC van Twente  
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3 ONDERZOEK TWENTSE ERVEN  

Vanaf half november 2021 gaan de studenten aan de slag met hun onderzoek en maken een concept 

en ontwerp voor de mediatoepassing.  

 

➢ De studenten maken zelf een planning voor hun onderzoek.  

➢ Zij plannen ook zelf een bezoek aan een Twents erf.  

➢ Zorg ervoor dat degenen die zich beschikbaar hebben gesteld voor informatie ook 

(telefonisch) bereikbaar zijn. 

 

Planning: Het onderzoek door studenten vindt plaats in november / december. Zij werken op 

dinsdagochtend aan dit onderzoek.  

Het bezoek aan een Twents erf zal half november plaatsvinden.  

 

4 PRESENTATIE VAN CONCEPT / ONTWERP  

Het concept / ontwerp voor de mediatoepassing wordt door de studenten gepresenteerd aan Stichting 

Twentse Erven.  

➢ U kunt op dit moment feedback geven of het concept / ontwerp voldoet aan de vraag van de 

stichting. Informeer bij de studenten naar de onderbouwing van hun keuzes. Dit is een 

aandachtspunt in hun leerproces.  

 

Planning: Op 7 december zullen de studenten in groepjes hun concept / ontwerp aan de stichting 

presenteren.  

Locatie: ROC van Twente  

 

5 EINDPRESENTATIE VAN DE MEDIATOEPASSING  

Na het presenteren van het concept / ontwerp gaan de studenten hun ontwerp uitwerken.  

De mediatoepassing voor de Twentse ervenkaart gaat gerealiseerd worden. Het wordt een 

mediatoepassing door en voor jongeren. Op deze manier wordt het digitale erfgoed van de Twentse 

ervenkaart door jongeren overgedragen aan andere jongeren.  

 

Planning: Op 18 januari zullen de studenten hun mediatoepassing voor de Twentse ervenkaart aan de 

stichting presenteren.  

Locatie: ROC van Twente 

 

Op maandagavond 24 januari 2022 zal een afvaardiging van de studenten een presentatie geven van 

de resultaten op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Twentse Erven.  

Locatie: op een Twents erf   
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HET BEGELEIDEN VAN STUDENTEN  

 

Misschien heeft u al ervaring met het begeleiden van leerlingen, jongeren of studenten. Toch willen 

we u nog een aantal tips geven voor het begeleiden van de derdejaars studenten in dit project.  

 

➢ Het is een leertraject. Help de studenten op weg door hen te leren om zelf vragen te stellen.  

➢ Probeer zo min mogelijk informatie te zenden maar laat u bevragen.  

➢ Verhalen vertellen in geuren en kleuren is wel een mooie manier van informatie-overdracht. 

Verhalen die het leven op en rond Twentse erven duidelijk maken. De verhalen hoeven niet 

alleen over het verleden te gaan. Denk ook aan verhalen van nu of dilemma’s voor Twentse 

erven in de toekomst.  

➢ Wees met trots ‘de wandelende encyclopedie’ van dit Twentse erfgoed. U heeft een 

belangrijke sleutelrol in het ontsluiten van informatie en verhalen die daarbij horen. Dit zorgt 

ervoor dat studenten betekenis kunnen verlenen aan het erfgoed. 

➢ In het leertraject staat de volgende gedachte over erfgoed centraal voor studenten:  

Jouw blik op erfgoed is belangrijk! Jij bent ook een erfgoedmaker. Denk na hoe je in dit project 

jouw blik vastlegt in foto’s, video’s, vlogs, blogs, audio-opnames, etc.  

 

Werken in multidisciplinaire teams 

De studenten werken in groepjes van 4. Het werken in een multidisciplinair team hoort bij hun 

beroepsvaardigheden. Voor mediatoepassingen wordt vrijwel altijd in teams samengewerkt. Het gaat 

hier om vier richtingen: grafische vormgeving, audio-visueel, interactief en animatie. 

Een beroep wordt steeds vaker uitgeoefend in een samenstelling van groepen. Samenwerken is een 

belangrijke beroepsvaardigheid geworden. Dit geldt zeker voor (digitale) ontwerpbureaus waar 

verschillende creatieve beroepen samenkomen. Tekst, foto’s, geluid, websites, clips en animaties 

worden gecombineerd tot één product of mediatoepassing.  

 

Beoordeling  

U beoordeelt de studenten op de onderstaande onderdelen met O (onvoldoende) / V (voldoende) / G 

(goed): 

- Resultaat voldoet aan de vraag van Stichting Twentse Erven 

- Communicatie / stellen van vragen 

- Conceptpresentatie 

- Onderbouwen van keuzes 

- Verwerken feedback 

 

 


